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 مقدمة

ً عتبر المسابقة جزءاً ت  ، ألنها تتيح الفرصة للمشاركين في المسابقةلتوستماسترزمن البرنامج التعليمي  مهما
 آلخرينلمن الخبرة الحاصلة من خوض تجربة التنافس في الخطابة كما أنها تقدم أيضا الفرصة التعلم  دةلالستفا

 المفوهون. ومشاهدة الخطباءمن خالل حضور المسابقات 
 

اهية الفك بةالخطاو ويمالعالمية والتق الخطابةإقامة مسابقات المقاييس المتعلقة بيحتوي هذا الدليل على القوانين و
واء كنت سواتباعها القوانين في هذا الدليل بتمعن  لذا يرجى قراءة .رواية القصص الخياليةاالرتجالية و طابةالخو

ً أمشاركاً في المسابقات   للجميع. وممتعة، حيث ستضمن بذلك مسابقات عادلة لها و منظما
 

 :أقسامثالثة يحتوي هذا الدليل على 
 

 ترزتوستماسع مسابقات يالقوانين العامة التي تحكم جم مقسالستجد في هذا  الخطابة: ةقوانين مسابق ،
 يةوالخطابة االرتجال والتقويم والخطابة الفكاهيةالعالمية  الخطابةالخاصة بمسابقات  وكذلك القوانين

 .الخيالية ورواية القصص

 

 نوالمطلوبة م العامةواإلجراءات بعض الخطوات  قسمال ويصف هذا :اجعة للمسابقاتالقوائم المر 
 للمسابقات.  والمتسابقين لإلعداد ورؤساء التحكيم ،المسابقاترؤساء 

 

  وغيرها من وصفحات الويب، والمقاالتضافية، دلة اإلقائمة باأل قسمالستجد في هذا  ضافية:إمراجع 
 .توستماسترزالخطابة في  والمتعلقة بمسابقاتالمواد المفيدة 

 

قة وذلك بموافمن خالل بروتوكول مسابقات مرة واحدة في السنة قوانين اليتم إجراء التغييرات على ملحوظة: 
تمت اإلشارة إلى مواضع التحديثات في الهامش . ئيس العالمي المنتخب، والمدير التنفيذيالرئيس العالمي، والر

 (.بالرمز ) األيمن
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 الخطابة ةقوانين مسابق

 توستماسترزلجميع مسابقات الخطابة في قوانين عامة 

 

، سامهاأقالعالمية، ومناطقها، و توستماسترزأندية  تطبق جميع هذه القوانين على جميع المسابقات المنعقدة في
 .على خالف ذلك ينصا لم دة في المؤتمر العالمي، مكذلك جميع المسابقات المنعقوقطاعاتها، و

  سياسة مسابقات الخطابة .1

 الواردة أدناه: مسابقات الخطابة الرسميةتساندها العالمية و توستماسترز تعترف .أ

 العالمية الخطابة .1

 التقويم .2

 االرتجالية الخطابة .3

 رواية القصص الخيالية .4

ً األ :الفيديو .5  ندية التي ال تتبع قطاعا

 ات التالية:يجب أن تتبع جميع المسابقات المتطلب .ب

 .دليل قوانين المسابقاتة المشاركة المدرجة في جميع متطلبات أحقي ونيجب أن يستوفي المتنافس .1

 العالمية. الخطابةيجب على القطاع إقامة مسابقة  .2

 المدرجة في القائمة أعاله. من المسابقاتيمكن للقطاع إقامة ثالثة مسابقات إضافية  .3

هي التي تبدأ من مستوى النادي  القطاعو قسمى المنطقة والسموح بعقدها على مستوالمسابقات الم .4
 القطاع.و قسموتستمر إلى مستوى المنطقة وال

 .تماسترزتوسبقات الخطابة في يطبق على جميع مساو بروتكوالً  هذاخطابة قوانين مسابقات ال يعتبر دليل .ج
 الأيجب و .في رتوكول إداريعملية مراجعة ب خاللقوانين هذا الدليل عن على  تتعديال مكن إجراءال يو

 ستثناءات.يسمح بأي ا

 حقيةاأل .2

 أن: ليه، يجب عتوستماسترزفي  للخطابةالمشاركة أي مسابقة  عضو توستماسترز ستحقلكي ي .أ

 القطاع الذي يتنافس فيه.و قسمفي النادي والمنطقة وال عضواً فاعالً يكون  .1

ً  .أ  شروط العضوية. يجب أن يكون النادي مستوفيا

د كون قيجدد عضويته، يجب أن الذي و المنقطع و، أو العضالمزدوجةد، أو ذو العضوية العضو الجدي .ب
 قد سلم نموذج العضوية للمركز الرئيسي.سدد رسوم التجديد و

تة مشاريع ضو سالعالمية، يجب أن يتم الع الخطابةالمشاركة في مسابقة  لكي يستحقذلك،  وباإلضافة إلى .2
على مستوى النادي. أما المشاركين في  المسابقةفي  المشاركةقبل  تواصل المتمكنخطابية من دليل ال

 العالمية، فال يحتاج إلى هذا المطلب. الخطابةالمسابقات األخرى، غير 

ي المسابقة فتأسيسه في يوليو الماضي، أن يتنافس  والذي تملكن، يحق للعضو المؤسس للنادي الجديد و .أ
 سيس النادي قبل مسابقات المنطقة الذي يتبعه النادي.طلب. يجب أن يتم تأأن يتم هذا الم دون
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 في جميع المستويات في أي مسابقة. حقية المشاركةأعلى محافظة ال .3

تى ح منها، هؤإقصا مشاركة المتسابق في أي مستوى من المسابقات فسيتم عدم أحقية اكتشافذا تم إ .أ
 حقية فيما بعد.شروط األ وإن استوفى

 :توستماسترزات الخطابة في مسابقمن ي أي فالمشاركة  رهملألشخاص التالي ذكيحق  ال .4

د بع مستوى في مسابقةأي  في فاصلمصوت أو محكم ين أو محكم المحكم رئيسأي عضو يأخذ دور  .أ
 والتي يكون فيها العضو مشاركاً أو ينوي المشاركة فيها. مسابقة النادي

 .ونالحالي اء األقاليممدرو توستماسترز العالمية لومسؤو .ب

 قليم.مرشد اإل لمنصبوالمتقدمون  اإلقليم ورشدم .ج

 فترتهم في الثالثين من يونيو: والذي تنتهيالقطاع  وولؤمس .د

  القطاع مدير .1

 مدير جودة البرنامج .2

 مدير تنمية النادي .3

 المدير اإلداري .4

  ماليال ديرم .5

 العالقات العامة ديرم .6

 قسمال ديرم .7

 مدير المنطقة .8

 .العالمية أو لمنصب مدير إقليم في توستماسترز لمنصب مسئول ونمرشحال .ه

 .للقطاع السابق المدير .و

  في القطاع للعام المبتدئ باألول من يوليو القادم.للمناصب  ونمرشحأو الالقطاع  وولؤمس .ز

وكذلك طاع والق مقسالو المنطقةعلى مستوى  في الفعالية التي تقام فيها المسابقةالحلقات التعليمية مقدمي  .ح
 .عالميال مؤتمرال خالل

 ،األصوات يعدادن، ويموقتالن، ويمصوتال نيمحكماء التحكيم، والسال يحق لرؤساء المسابقات، ورؤ .5
 .مهامهمبفيها  يقومونالمسابقة التي نفس في الخطيب الهدف المشاركة وأمناء المراسم، و

في  طسغسأشهر  في تعقد تيالو في مسابقة الخطابة ول على مستوى العالمئز بالمركز األفالال يحق ل .6
 .أي مستوى مرة أخرى في للخطابة المسابقة العالميةفي  المشاركةالعالمي،  توستماسترزمؤتمر 

 تأهيلوالذين استوفوا كافة متطلبات ال أكثر من ناديفي  الذين لديهم عضوية توستماسترز ألعضاءليسمح  .7
 .يحمل فيه العضو عضوية فعالة يادالمشاركة في مسابقات كل ن األخرى،

ي تمثيل أكثر من نادي واحد ف أكثر من نادي فال يحق لهفي  العالمية الخطابة مسابقةفي  العضو زاف إذا .أ
 .المسابقات على مستوى المنطقة

ن إحتى و واحدة في المنطقة في نفس نوع المسابقة مسابقةفي أكثر من  المشاركةال يحق ألي عضو  .ب
 .مختلفة أو قطاعات مختلفة أقسامكانت المناطق في 
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 األشرطةبالمشاركة من خالل  حفال يسم .ا للمشاركة في المسابقةور المتسابق شخصييجب حض .8
، أو لنتلحاسوب عن طريق اأو المرئية أو من خالل الهاتف، أو عدسة التصوير المرئي ل المسموعة

 المشاركين على يجب :استثناء) وسيلة حديثة في التواصل عن بعد. البث الصوتي أو البصري أو أي
 قسم في ُمبين هو كما فيديو، كتسجيالت مشاركاتهم يُرسلوا أن المسجلة بالفيديو الخطب سةمناف في

 ) .الدليل هذا في بالفيديو الخطب المسجلة مسابقة

 بقةفي مسا فاصللمحكمين، أو محكم مصوت، أو محكم ل رئيسكحتى تكون مؤهالً للمشاركة في المسابقة  .ب
 بالمتطلبات التالية:، يجب عليك أن تفي توستماسترز للخطابة

 في المسابقة على مستوى النادي، يجب أن تكون عضواً فاعالً. .1

 أو القطاع: قسمفي المسابقة على مستوى المنطقة، أو ال .2

 أن تكون عضواً فاعالً لمدة ال تقل عن ستة أشهر. .أ

 تكون قد أتممت ستة مشاريع من كتاب المتواصل المتمكن. .ب

 ل النهائية أو النهائية:العالمية ما قب الخطابةفي مسابقة  .3

 أن تكون عضواً فعاالً لمدة ال تقل عن ستة أشهر. .أ

 أن تكون قد حصلت على درجة المتواصل المتقدم البرونزي. .ب

 أو القطاع أو قسمعلى مستوى المنطقة أو ال توستماسترزتكون قد شاركت كمحكم في مسابقات  .ج
 مسابقة ما بقل النهائية.

  لمحكمين المصوتين على جميع المستويات ما أمكن.ال يتم الكشف أو اإلفصاح عن ا .4

 المتسابقين اختيارتسلسل  .3

شاركة في ن يختار متسابقا للمأيحق لكل نادي مستوفي الشروط ف، عالقطاو قسمبالنسبة للنادي والمنطقة وال .أ
قة على بيراها مناسبه، فاذا تم عقد مسا بأية طريقةهذا المتسابق  اختياريحق للنادي ات المنطقة، ومسابق

من  تكون النتيجة نهائية. يتأهل الفائزهذا الدليل وفي مستوى النادي فيجب تطبيق كافة القوانين الواردة 
إلى  سمقللتطبيق، ومن ثم يتأهل الفائز في مسابقة ال ، إذا كان ذلك قابالً قسممسابقة المنطقة إلى مسابقة ال

 مسابقة القطاع.

بين ان تأهيليت انفصلتمن، فيمكن أن تجرى مسابقتان أقسام عشرةكثر من أالتي تضم  في القطاعات .1
  قبل المسابقة النهائية للقطاع. قساماأل

 .قدر اإلمكان ينا المسابقتين التأهيليتين متساويفي كلت قساميكون عدد األ .أ

 النهائية. لمسابقة القطاعابقة من المسابقتين التأهيليتين يتأهل الفائزون الثالثة األوائل في كل مس .ب

 في المستوى التالي سواء كان مسابقةالفي  األول من المشاركة بالمركز الفائز استطاعةفي حالة عدم و .2
 عنه. تأهل الفائز بالمركز التالي بدالي قسمو الأالمنطقة  في

التي  وياتمستالفي يتم إقامتها هي المسابقة الوحيدة التي  )باللغة اإلنجليزية( العالمية الخطابةمسابقة  .3
مسابقة الائج نتب ةالواردأسماء المتسابقين المحكمين بإصدار قائمة بترتيب  رئيسويقوم هذا  لقطاع.ا ليت

لمتعلقة ا الرئيسي المعلومات المقر. سيرسل العالمية لتوستماسترزالرئيسي  المقر ثم يرسل القائمة إلى
 .عنه من ينوبلفائز ول نصف النهائيةبالمسابقة 

 سيالمقر الرئيالقطاع حضور المسابقة في جولة النصف نهائي، سيقوم إذا لم يستطع المتسابق من  .4
 بالتواصل مع المتسابق في المركز الذي يليه.
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أن تسمح فللقطاعات الخيار ب قبل مسابقة المنطقة بثمانية أسابيع، منطقة تضم أربعة أندية أو أقلإذا كانت ال .ب
  كل نادي، بالمشاركة في مسابقة المنطقة. لفائزين اثنين بالمراكز األعلى في مسابقات النادي، من

وفي حاله تأسيس أنديه إضافية جديدة قبل مسابقة المنطقة، فيسمح لفائزين اثنين بالمراكز األعلى من  .1
 في مسابقة المنطقة. بالمشاركةكل نادي 

 األعلى راكزالماثنين ب فائزينل ن يسمحأب الخيار للقطاعربع مناطق أو أقل، فأتضم  التي قساملألبالنسبة  .2
 .قسمال مسابقةبقة المنطقة، من كل منطقة، بالمشاركة مسا في

ن بالمراكز اثني فائزينل، فللقطاع الخيار بأن يسمح لأق أو أقسامللقطاعات التي تضم أربعه  بالنسبة .3
 ، بالمشاركة في مسابقة القطاع.قسم، لكل قسمال مسابقةفي  األعلى

من مستوى النادي إلى المنطقة أو من المنطقة إلى  ثنينامتسابقين  للتأه أو عدمه قرار السماح اتخاذأما  .4
 جميع مستويات القطاع قبل البدء في ويعمم علىيتخذ القرار  يجب أنف، إلى القطاع قسمأو من ال قسمال

 أي قبل البدء بالمسابقات على مستوى النادي.دورة المسابقات 

في ذلك  قساماألوالمناطق كافة األندية وق على فيجب أن يطب أو عدمه، قرار بالسماح اتخذفإذا  .أ
 .استثناء دونو القطاع

ثنين للتأهل من النادي إلى المنطقة، فقرار القطاع بالنسبة لعدد اذا قرر القطاع السماح لمتسابقين إ .ب
 إلى القطاع ال يتطلب أن يكون مماثالً. قسمأو من ال قسمالمتأهلين من المنطقة إلى ال

 يرهاوتحض ةموضوع الخطب .4

ص رواية القصالفكاهية، و الخطابةالعالمية، و الخطابة اتمسابقخطبته في موضوع أن يختار لمتسابق على ا .أ
 .الخيالية

 بةارتجالية كما هو موضح في قسم الخطاال ابةاالرتجالية اختيار موضوع الخط ابةعلى رئيس مسابقة الخط .ب
 االرتجالية في هذا الدليل.

 خطبة الخطيب الهدف. تقويمأن يجعل موضوع خطبته محدوداً في إطار  ويمالتقعلى المشارك في مسابقة  .ج

  .ة بشكل عامصلي  أن تكون خطبهم أ، على يجب على المتسابقين تحضير خطبهم .د

يسلمها و يةالخيال القصصية رواية العالمية أو الفكاهية أو خطبتهصالة أدق المتسابق كتابيا على اجب أن يصي .1

 .(األهلية واألصالة للخطيب، شهادة 1183 المادة استخدمتقديمها في المسابقة ) قبل نمحكميال رئيس بيده إلى

 استشهادات وأ أو مقوالتاقتباسات  خطبتهخمسة وعشرون في المائة من  يخصص الخطيبأن من الممكن  .2
 .ي مواد مقتبسة فيهاأ بيانوالخطبة  فيشارة يجب اإل من محتوي خطبة شخص آخر.

 .من قبل رئيس المسابقةالمحددة و للخطابة المخصص نصة أو المكاننفس الم ينقبسيستخدم جميع المتسا .ه

 بالمكان المخصص والمشاركين في المسابقة المحكمين رئيسالمصوتين و المحكمينسيتم إخبار جميع  .1
 .ةلمكان المخصص للخطابة في المسابقلقاء خطبهم من أي موقع في نطاق اإ للمتسابقين، ويحق للخطابة

ً منبر الخطابة متاحسيكون  .2  .مر اختياري بالنسبة للمتسابقأهو المتسابق و ستخدامال ا

 توفير وكذلكالخطابة  منبر على طاولة يجب توفير القط للصوت مثبتفمر مكبرا للصوت، األ استدعىإذا  .3
 القط صوت ال سلكي.
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ول عن ؤلمسة. المتسابق هو اقبل المسابق لتجربتهااستثناء  دونابقين ستن تتوفر هذه المعدات لجميع المأيجب  .4
رئيس  أن يتم ذلك بهدوء قبل تقديمخرى، وأو المعدات األ المنبر ه بالنسبة لالقط صوتترتيب الوضع المالئم ل

 أو عريف المسابقة للمتسابق.

 

 إجراءات عامة .5

يام بها لكل مسابقة تجرى في دوار المطلوب القأصحاب األوالمصوتين لحكام ل هناك عدد محدد .أ
 .ىوكل مست

بقة رئيس للمسا ر، توفةستطاعبالنسبة للمسابقات على مستوى النادي فيجب، قدر اال .1
 ينعدادثالثة و فاصلمحكم و مصوتين يقل عن خمسة محكمين للمحكمين وعدد ال رئيسو
 ثنين. اين موقتصوات ولأل

أو محكم يمثل  مصوتين فيجب توفر خمسة محكمين ةالمنطقمسابقات أما على مستوى  .2
ئيس يجب أن يتوفر ر المحكمين المصوتين إلى وباإلضافةفي المنطقة بالتساوي.  كل نادي

 .ثنيناين موقتن لألصوات وثالثة عداديو فاصلللمحكمين ومحكم  رئيسللمسابقة و

 صوتينم ر عدد ال يقل عن سبعة محكمينفيجب توف قسمللمسابقات على مستوى البالنسبة  .3
لك يجب أن يتوفر رئيس للمسابقة إلضافة إلى ذبا. وقسمفي ال ةطقمحكم يمثل كل منو أ
نتمي ي أالثنين. يجب اين موقتوثالثة عدادين لألصوات و فاصلللمحكمين ومحكم  رئيسو

إلى النادي الذي يمثله  فاصلالمحكمين أو المحكم ال رئيسالمصوتين أو  حكمينمأي من ال
 أي من المتسابقين.

 صوتينم توفر عدد ال يقل عن سبعة محكمين فيجب قطاعبالنسبة للمسابقات على مستوى ال .4
. وباإلضافة إلى ذلك يجب أن يتوفر رئيس بالتساوي قطاعفي ال قسمأو محكم يمثل كل 

. يجب ثنيناين موقتوثالثة عدادين لألصوات و فاصلللمحكمين ومحكم  رئيسللمسابقة و
لنادي الذي إلى ا والمحكم المصوت والمحكم الفاصل المحكمينرئيس ينتمي أي من  أال

 يمثله أي من المتسابقين.

عن  قلر عدد ال يفيجب توف المسابقة ما قبل النهائية على مستوىلمسابقات أما بالنسبة ل .5
ن لك يجب أباإلضافة إلى ذوبالتساوي.  كل قطاعيمثل محكم و أ مصوتين ة محكمينتسع

ين موقتات ووثالثة عدادين لألصو فاصلللمحكمين ومحكم  رئيسيتوفر رئيس للمسابقة و
 اصلفالمحكمين أو المحكم ال رئيسالمصوتين أو  ينتمي أي من المحكمين أاليجب  ثنين.ا

 إلى النادي الذي يمثله أي من المتسابقين.

م تسعة محكمين أو محكعن  العالمية النهائية، يجب توفر عدد ال يقل الخطابةفي مسابقة و .6
 ئيسرأن يتوفر رئيس للمسابقة و لك يجبباإلضافة إلى ذوبالتساوي.  إقليميمثل كل 
 ين.ثناين موقتوثالثة عدادين لألصوات و فاصلمحكم للتأهيل، وخمسة محكمين  للمحكمين

ى إل فاصلالمحكمين أو المحكم ال رئيسالمصوتين أو  ينتمي أي من المحكمين أاليجب 
 النادي الذي يمثله أي من المتسابقين.

عليمات تقوانين وأحكام و اجتماعاً إعدادياً لمراجعة لمسابقةرئيس ا يعقدالمسابقات، في ل البدء يقب .ب
  ثم يقوم بإجراء قرعة لوضع قائمة بترتيب المتسابقين. ،مع المتسابقين المسابقات بإيجاز

 .للمتسابق البديل بحضور االجتماع فيسمح يعدادعن االجتماع اإل إذا غاب أحد المتسابقين .ج
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سابق المت لمتسابق األساسي، فستتم تنحيتر الم يحضإذا تم تقديم عريف المسابقة و .1
 .و المتسابق األساسي بصفة رسميةيكون بذلك المتسابق البديل هو األساسي عن المسابقة

 م  ق د  يُ ن أقبل  لكنو عدادياالجتماع اإلبعد  المسابقةلمكان  األساسي المتسابق حضر إذاما أ .2
 :لكن عليه أنمح له بالمشاركة، وسيُ س  المسابقة ف رئيس

 المسابقة. رئيسعند  يسجل حضوره فوراً  .أ

بدأ يو رئيس المسابقةم د  ق  مرتبة قبل أن يُ وراق المطلوبة كاملة ويحضر جميع األ .ب
  المسابقة.

 .يعدادى المتسابق األساسي عن حقه في االجتماع اإليتخل .ج

كمين محلمع ا تعليمات المسابقات بإيجازة قوانين وأحكام وبمراجعالمحكمين  رئيسيقوم  قبل أن .د
  :ين بخصوص المهام المناطة بهمموقتالصوات وعدادي األو

ً مظروفنموذج المناسب لبطاقات التصويت وال مصوت يتسلم كل محكم .1 ً فارغ ا  .ا

 دليل ،1172 المادةالعالمية  الخطابةمسابقة  في ن المصوتينمحكمياليتسلم  .أ
 .العالمية الخطابة مسابقة في للمحكم التصويت وبطاقة التحكيم

بطاقة ، دليل و1179 المادة التقويممسابقة في  ن المصوتينمحكميالسلم يت .ب
 م.تقويالتصويت المحكم لمسابقة ال

، دليل 1191 المادةفكاهية ال الخطابةمسابقة في  ن المصوتينمحكمياليتسلم  .ج
 الفكاهية. الخطابةبطاقة التصويت المحكم لمسابقة و

، دليل 1180 المادةاالرتجالية  الخطابةمسابقة في  ن المصوتينمحكمياليتسلم  .د
 االرتجالية. الخطابةبطاقة التصويت المحكم لمسابقة و

، 1181 المادة رواية القصص الخياليةمسابقة في  ن المصوتينمحكمياليتسلم  .ه
 .رواية القصص الخياليةبطاقة التصويت المحكم لمسابقة دليل و

يفاء بمتطلبات نموذج اإل فاصلوالمحكم ال ن المصوتينمحكميجميع اليتسلم  .و
يجب على المحكم توقيع النموذج  .1170 المادةالتحكيم وأخالقيات التحكيم 

 المحكمين. رئيسوتسليمه إلى 

تسجيل الوقت والتعليمات للموقت في مسابقات موذج ، ن1175 المادةين موقتيتسلم ال .2
 وقيت. الت أدوات استخدامين التعليمات الخاصة بموقتإن كان ضروريا، فيعطى ال. والخطابة

إن كان ضرورياً، فيعطى . وعد األصوات، نموذج 1176 المادةصوات يتسلم عدادي األ .3
جراءات الخاصة بغرفة اإلصوات والتعليمات الخاصة بطريقة جمع األ األصواتعدادي 
 .المشروحة أدناه()و صواتعد األ

 .اصلفحكم المعضاء ليقوم بدور الحد األأالمحكمين  رئيسالمسابقة، يختار  قبل .ه

 المحكمين. رئيسسرية، إال ل فاصلحكم المتبقى هوية ال .1

 ي للمحكمين في المسابقات. عداداالجتماع اإل فاصلحكم المال يحضر ال .2

 قبل البدء بالمسابقة: فاصلحكم المبطاقة التصويت للالمحكمين دليل و رئيسيسلم  .3
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بطاقة ل و، دلي1188 المادةالعالمية  الخطابةمسابقة  الفاصل في محكماليتسلم  .أ
 العالمية. الخطابةلمسابقة  فاصلالتصويت المحكم ال

صويت بطاقة الت، دليل وA1179 المادة التقويممسابقة في  الفاصل محكماليتسلم  .ب
 .تقويملمسابقة ال فاصلالمحكم ال

بطاقة ، دليل وA1191 المادةالفكاهية  الخطابةمسابقة في  الفاصل محكماليتسلم  .ج
 الفكاهية. الخطابةمسابقة ل فاصلالتصويت المحكم ال

بطاقة ، دليل وA1180 المادةاالرتجالية  الخطابةمسابقة  في الفاصل محكماليتسلم  .د
 االرتجالية. الخطابةلمسابقة  فاصلالتصويت المحكم ال

، دليل A1181 المادة رواية القصص الخياليةمسابقة في  الفاصل محكماليتسلم  .ه
 .رواية القصص الخيالية لمسابقة فاصلبطاقة التصويت المحكم الو

م يقوم عريف المسابقة بتقدي رواية القصص الخياليةالعالمية والفكاهية و الخطابةفي مسابقات  .و
 .ابقاسم المتس –عنوان الخطبة  –عنوان الخطبة  –: اسم المتسابق التالي نحوالالمتسابقين على 

التالي:  تسابقين على النحواالرتجالية، يقوم عريف المسابقة بتقديم الم الخطابةفي مسابقة  .1
 اسم المتسابق. –الموضوع أو السؤال  –الموضوع أو السؤال  –اسم المتسابق 

 لي: اسم المتسابقا، يقوم عريف المسابقة بتقديم المتسابقين على النحو التالتقويمفي مسابقة  .2
 .مرتين

أثناء عقد قاء بال الخيالية القصصرواية و اهيةالفكالعالمية و الخطابةين في مسابقات يجوز للمتسابق .ز
 مكان المسابقة. فيالمسابقة 

، الهدف خطيبالمغادرة مكان المسابقة بعد سماع خطبة  التقويميتطلب من المتسابقين في مسابقة  .ح
 في هذا الدليل. التقويمكما هو مبين في قسم مسابقة 

تم المسابقة حتى ياالرتجالية خارج مكان  الخطابةالمتسابقين في مسابقة  يجب أن يبقى جميع .ط
 بةالخطاالمتسابق جوابه على السؤال أو تعليقه على الموضوع، كما هو مبين في قسم مسابقة 

 .الرتجالية في هذا الدليلا

لك ليتمكن ذقيقة واحدة بين خطبة كل متسابق والذي يليه وفترة د المصوتين كمينعطاء المحإسيتم  .ي
 .رصد الدرجاتمن  المحكمين

يطلب عريف المسابقة الصمت من الجميع حتى ، لمتسابقين من تقديم خطبتهآخر ا عندما ينتهي .ك
 ينتهي عدادي األصوات من جمع كل بطاقات التصويت.

 ى المحكمين أن:يجب عل لكي تعتبر بطاقة التصويت صالحة .1

 .ثالثالاختيار الفائز بالمركز األول والثاني ويقومون ب .أ

 أسمه كامالً.يقومون بتوقيع بطاقة التصويت ويكتب المحكم  .ب

طاقة ب صلفرصد درجاتهم على نموذج التحكيم، يقومون ب المصوتين عندما يتم المحكمين .2
سفل، عن النموذج ثم يضعون البطاقة في المظروف الواقعة في الجزء األ التصويت،

 جمعها.ب ونرؤيته ويقومالمخصص ويرفعونه حتى يتمكن عدادي األصوات من 

يجب أن ، واألصواتج دليل التحكيم إلى عدادي على من نموذال يسلم الجزء األ .أ
 بإتالفه بطريقة سرية بعد المسابقة. المصوت يقوم المحكم
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حتوي ، والتي تفاصللمحكم الامن بطاقة تصويت  استالمب بنفسه المحكمين رئيسيقوم  .3
 خير.ول إلى األعلى ترتيب المتسابقين من األ

، ويجب أن لى رئيس المحكمينإج دليل التحكيم على من نموذال يسلم الجزء األ .أ
 بإتالفه بطريقة سرية بعد المسابقة. الفاصل يقوم المحكم

برصد درجاتهم في نهاية المسابقة، يقوم  والمحكم الفاصل المصوتين أثناء قيام المحكمين .4
بوضعه في المظروف المخصص  انيقوم نموذج توقيت المسابقة، ثمبإتمام  ينموقتال
 ين.المحكم رئيسإلى  انهيسلمو

 صوات مكانالمحكمين بصحبة عدادي األ رئيسدر بطاقات التصويت، سيغا كلعندما يتم جمع  .ل
 .األصواتمتجهين إلى الغرفة المخصصة لعد المسابقة 

بوضع نتائج المسابقة في الجدول  األصوات، سيقوم عدادي األصواتفي غرفة عد  .1
 .عد األصوات، نموذج 1176 المادةح في الموض

ً سيرصد لكل متسابق نقاط ،صواتعد األفي نموذج  .أ عندما يكون في المركز  ا
 االول أو الثاني أو الثالث في بطاقات تصويت المحكمين.

 ترصد ثالث نقاط للحاصل على المركز االول. .1

 ترصد نقطتين للحاصل على المركز الثاني. .2

 ترصد نقطة واحدة فقط للحاصل على المركز الثالث. .3

النقاط لكل متسابق  األصواتنقاط، يجمع عدادي نتهاء من رصد العندما يتم اال .ب
 .عد األصواتسفل نموذج أفي  في الجدول وتدون النتيجة

التأكد من جمع النقاط قبل أن ترصد النتيجة  يجب على كل عداد لألصوات .1
 النموذج.سفل أفي  الجدول في

 حسب عدد النقاط.بعد ذلك يرتب المتسابقون  .2

المحكمين إلى بطاقة التصويت  رئيسيرجع ، سبين المتسابقين إذا حصل تعادل .ج
 .فاصلالخاصة بالمحكم ال

لمحكم ايحصل على أعلى مرتبة في بطاقة تصويت  المتسابق المتعادل الذي .د
متعادل آخر سيكون  وأي متسابقسيحصل على المركز في المسابقة  فاصلال

 ترتيبه بعد هذا المتسابق.

 رتيبتالمحكمين  رئيس، يسجل والتأكد منهابعد مراجعتها  عندما توضع النتائج في الجدول .2
والتي ، (1182الفائزين في المسابقات )المادة  بقائمةنموذج إشعار في  جميع المتسابقين

في المستوى التالي أو إلى المقر الرئيسي في حالة مسابقة  إلى رئيس المسابقة سيسلمها
رتيب تابة أسماء الفائزين بتيقوم رئيس المحكمين بك .الخطابة العالمية على مستوى القطاع

 عكسي في ورقة أخرى وتسليمها إلى رئيس المسابقة.

تم ي حتى عد األصوات نماذجولتصويت المحكمين بكل بطاقات ا رئيسيحتفظ  .أ
 سماء الفائزين.أإذاعة 

المحكمين أن يتلف كل بطاقات التصويت،  رئيسعلى سماء الفائزين، أبعد إذاعة  .ب
 .عد األصواتموذج وننموذج توقيت المسابقة، و
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من إجراء المقابالت مع المتسابقين في نهاية المسابقة، يعلن رئيس المسابقة أسماء  االنتهاءبعد  .م
 الفائزين بالترتيب العكسي.

المركز عالن عن الفائزين باإليتم أو أكثر، خمس متسابقين  فيهافي المسابقات التي يشارك  .1
 ول.المركز األ، فالمركز الثانيثم  ،الثالث

 ركزاإلعالن عن الفائزين بالميتم أقل، و أربعة متسابقين أها ما المسابقات التي يشارك فيأ .2
 .فقط ثم المركز األول ثانيال

 نحيةوتتم تأن تقام المسابقة،  وعليه فيجبأحياناً، تقام المسابقة بمتسابق واحد فقط،  .3
 ة المشاركة.أصالة الخطبة، أو أحقي أو المتسابق إن لم يفي بمتطلبات التوقيت،

عالن عن النتائج أمراً نهائيا ال رجعة فيه، إال أن يكون هناك خطأ في إذاعة يكون اإل .4
المحكمين  رئيسأو  األصواتأو عداد  موقتيسمح للالحالة  وفي هذهالفائزين،  أسماء

 تصحيح الخطأ.ل والمقاطعة فوراً التدخل ب

 توقيت الخطب  .6

عدات يعطى اآلخر مبقة. يعطى األول ساعة التوقيت، واللمس اثنين ينموقتالمحكمين  رئيسن يعي   .أ
 األحمر.ارة والتي تشير باللون األخضر واألصفر وشاإل

 يجب أن تكون آلة اإلشارة واضحة من مرأى كل متسابق. .ب

 وقتال تسجيليدونه في نموذج ساعة التوقيت الوقت لكل متسابق والذي يحمل  موقتيرصد ال .ج
المحكمين بعد إتمام  رئيس( ثم يسلمه إلى 1175)رقم  الخطابة مسابقات في للموقت والتعليمات

 آخر متسابق لخطبته.

ارات اإلش رؤيةجميع المتسابقين باستطاعة  هالذي يشغ ل آلة التوقيت أن يتأكد أن موقتعلى ال .د
 في الوقت المحدد أثناء الخطب.و بوضوح األحمرو راألصفاألخضر و ،الملونة

 التوقيت للمسابقة.وشروط قبل المتسابقين وفق تعليمات  تخضع جميع الخطب الملقاة من .ه

ق سيخرج المتسابع دقائق، ولى سبإهو من خمس الفكاهية لعالمية والوقت المحدد للخطبة ا .1
زيد ة تتحدث لفتر إذا وأثانية  ثالثينأربع دقائق وذا ما تحدث لفترة تقل عن إمن المسابقة 

 .ثالثين ثانيةعن سبع دقائق و

 سيخرج المتسابق منو من دقيقة واحدة إلى دقيقتين، ود للخطبة االرتجالية هالوقت المحد .2
ذا تحدث لفترة تزيد عن دقيقتين المسابقة إذا ما تحدث لفترة تقل عن دقيقة واحدة أو إ

 ثالثين ثانية.و

ا ذسيخرج المتسابق من المسابقة إهو من دقيقتين إلى ثالث دقائق، و تقويمالوقت المحدد لل .3
دقائق  الثثثالثين ثانية أو إذا تحدث لفترة تزيد عن و دقيقة واحدة لفترة تقل عنما تحدث 

 ثالثين ثانية.و

سيخرج المتسابق هو من ثالث إلى خمس دقائق، و الخيالية صالقص روايةالوقت المحدد ل .4
زيد عن تثالثين ثانية أو إذا تحدث لفترة ما تحدث لفترة تقل عن دقيقتين و من المسابقة إذا

 ثالثين ثانية.دقائق و خمس

  .ابقةلمسالمخصص ل مكاناللى إ مباشرة يتقدم المتسابق ،المتسابق عريف المسابقة مما يقدعند .و
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عادة ما يكون ، وأو غير شفهي مع الجمهورول تواصل شفهي أمن  عتباراً ا يبدأ التوقيت .1
 ي مؤثرات صوتيه ضمنأو أول كلمة ينطق بها المتسابق أهذا التواصل عبارة عن 

 .الخطبة، الخأي مشاركة من طرف آخر كجزء من و أالخطبة 

ة كان المخصص للمسابقبعد أن يصل إلى الم سابق البدء بالتحدث مباشرةيجب على المت .2
 تأخير المسابقة من غير ضرورة.بوقت قصير وال يسمح له بتضييع الوقت و

ن مات واضحة للمتسابقيلعالهذه اللمتسابقين حيث تكون  عطاء عالمات تحذيريةبإ موقتيقوم ال .ز
 هذه العالمات التحذيرية كما يلي: تكونمن قبل الجمهور و واضحةوغير 

 الفكاهية:لخطبة العالمية ولمسابقة ابالنسبة  .1

ستبقى الدقيقة الخامسة و خضر عندعالمة باللون األستعرض على المتسابق  .أ
 .احدةمعروضة لمدة دقيقة و

فر عند الدقيقة السادسة وستبقى ستعرض على المتسابق عالمة باللون األص .ب
 معروضة لمدة دقيقة واحدة.

ستبقى ون األحمر عند الدقيقة السابعة وستعرض على المتسابق عالمة بالل .ج
 معروضة حتى نهاية الخطبة.

 :تقويمللمسابقة ابالنسبة  .2

 ستبقىون األخضر عند الدقيقة الثانية وستعرض على المتسابق عالمة بالل .أ
 ثانية.معروضة لمدة ثالثين 

ون األصفر عند الدقيقة الثانية وثالثين ثانية ستعرض على المتسابق عالمة بالل .ب
 ستبقى معروضة لمدة ثالثين ثانية.و

ستبقى ون األحمر عند الدقيقة الثالثة وستعرض على المتسابق عالمة بالل .ج
 .التقويممعروضة حتى نهاية 

 :االرتجالية الخطابةلمسابقة بالنسبة  .3

ستبقى و الواحدةابق عالمة باللون األخضر عند الدقيقة ستعرض على المتس .أ
 .ثالثين ثانيةمعروضة لمدة 

 انيةثالثين ثالواحدة وستعرض على المتسابق عالمة باللون األصفر عند الدقيقة  .ب
 .ثالثين ثانيةستبقى معروضة لمدة و

ستبقى و الثانيةستعرض على المتسابق عالمة باللون األحمر عند الدقيقة  .ج
 حتى نهاية الخطبة.معروضة 

 :رواية القصص الخياليةلمسابقة بالنسبة  .4

 ستبقىو الثالثةستعرض على المتسابق عالمة باللون األخضر عند الدقيقة  .أ
 معروضة لمدة دقيقة واحدة.

 ستبقىو رابعةستعرض على المتسابق عالمة باللون األصفر عند الدقيقة ال .ب
 معروضة لمدة دقيقة واحدة.
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ستبقى و خامسةعالمة باللون األحمر عند الدقيقة ال ستعرض على المتسابق .ج
 معروضة حتى نهاية الخطبة.

 .تجاوز الوقت المحددتدل على ي عالمة أعطاء إلن يتم في جميع المسابقات،  .5

، ريةات التحذيسلوب الذي يناسبهم من العالمألالمطالبة با لمكفوفينايحق للمتسابقين  .6
 .سلوب لهميجب توفير هذا األو

 ن إشارات التحذير المقبولة على سبيل المثال ال الحصر: جهاز طنين أوقد تتضم .أ
ة الدقيقصوتي عند بلوغ الدقيقة الخامسة والدقيقة السادسة وعالن الو اإلأجرس 
 .السابعة

دوات أو أجهزة أمر فيجب توفير ما تطلب األ وإذا، أخرى يةتحذيرأي وسائل  .ب
أن يقوم بتوفيرها لى المتسابق ع، ولعالمات التحذيريةخاصة بهذا النوع من ا

 .بنفسه

ثانية  ن ثالثونونح المتسابقيمفالعالمات التحذيرية ومعدات الفي خلل فني وجود في حال  .7
 ضافي على الوقت المسموح به.إ وقتك

 ي حالة من حاالت الخروج من المسابقة بسببأن يعلن عن وجود أيجب على رئيس المسابقة  .ح
 .تسابقين الذين لم يلتزموا بالوقت المحددء المسماأ ذكرالوقت مع عدم  تجاوز

 وحاالت اإللغاء حتجاجاتاال .7

وال يحق لغير المتسابقين  ،في المسابقة أصالة الخطبةعلى األحقية و اتحتجاجاال تقتصر .أ
بقة و رئيس المساأالمحكمين  رئيسالى  حتجاجاالن يقدم أ يجبو والمحكمين المصوتين االحتجاج.

 بدالئهم.لفائزين بالمسابقة واء أسما عالن عنقبل اإل

داء بالفرصة إل هعطاءإيجب ، خطبتهقرار إلغاء مشاركة المتسابق بسبب عدم أصالة  اتخاذقبل  .ب
ر المصوتين على قرا أغلبية المحكمين المصوتين. يجب أن يصوت ه لمحكمي المسابقةوجهة نظر

 .إلغاء مشاركة المتسابق بسبب عدم أصالة خطبته

ركة أحقية المشالشروط  استيفائهي متسابق بسبب عدم أن يقرر خروج أبقة يحق لرئيس المسا .ج
 .بالمسابقة

 .محكمي التأهيل نهائيةو المصوتين كل قرارات المحكمين .د

 

 العالمية الخطابةقوانين مسابقة 

ا الدليل في ة في هذط، بالتباع جميع القوانين المدرجالعالمية باللغة االنجليزية فق الخطابةيجب أن تقام مسابقات 
ية ذلك، تطبق القوانين اإلضاف وباإلضافة إلى .توستماسترزفي  مسابقات الخطابةجميع ل القوانين العامة قسم

 :واالستثنائية التالية

)إذا  قسموى الى مستالعالمية من مستوى النادي، ثم تتابع إلى مستوى المنطقة، ثم تتابع إل الخطابةتبدأ مسابقة  .1
، ثم تتابع هائيةنصف النكان ذلك قابال للتطبيق(، ثم تتابع إلى مستوى القطاع، ثم تتابع إلى مستوي المسابقة 

 إلى مستوى العالم.
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ينهم يتم تعين يالذالفائزين في القطاعات و تضم جميعف نهائية في المؤتمر العالمي، وتقام المسابقة النص .أ
 ة.صلفات منمسابق بشكل عشوائي في

 ميعج ضيري لمسابقة النصف النهائي معبعقد االجتماع التح المقر الرئيسيسيقوم موظفي  .1
 المتسابقين في آن واحد.

 ميعجضيري لمسابقة النصف النهائي مع بعقد االجتماع التح المقر الرئيسيسيقوم موظفي  .2
 المحكمين في آن واحد.

قات أي مسابقة من مسابي ماما عن تلك التي قدمها فجديدة تتقديم خطب مختلفة و على كل المتسابقين .ب
 .عاميناير من نفس ال األول منالعالمية منذ  الخطابة
كنهم غير ول الخطبةنفس  استخدامما قبلة فيمكن للمتسابقين و النصف نهائيأما على مستوى  .1

 بذلك. لزمينم
للخطبة  فصيليتقديم هيكل ت النصف نهائيب على الفائزين في المسابقات على مستوى جي .2

الذين بدورهم سيسلمونها لمحكمي التأهيل قبل االجتماع لمركز الرئيسي، وبها ل االتي فازو
 التحضيري للمحكمين للمسابقة النهائية. 

التأهيل في هذا  ومحكم يشير(. س1186 المادةالتأهيل نموذج أهلية الخطيب ) وسيعطى محكم .3
كل ة العالمية، جديدة بشابقة النهائية للخطالمساب النموذج ما إذا كانت الخطبة، التي ستقدم في

 تلك التي قدمها في المسابقة النصف نهائية. ومختلفة عنكلي 
يل بتعبئة التأه ويت في نهاية المسابقة، يقوم محكمن بتعبئة بطاقات التصووعندما يقوم المحكم .4

رفعونها حتى يونموذج أهلية الخطيب، ثم يوقعونها، ثم يضعونها في المظروف المخصص، 
 من جمعها. األصواتيتمكن عدادي 

نماذج أهلية  ويراجع جميعالمظاريف  حالمحكمين بفت رئيسفي غرفة عد األصوات، يقوم  .5
( في خانة Xن ثالثة من خمسة من محكمي التأهيل قد وضعوا عالمة )أالخطيب. إذا وجد 

 بلوال يقالمسابقة،  نوسيخرج معدم األهلية لخطيب معين، فسيكون ذلك الخطيب غير مؤهال 
 .اعتراضفي ذلك أي 

 

 التقويمقوانين مسابقة 

وباإلضافة . لفي هذا الدلي لمسابقات الخطابة القوانين العامةفي قسم  وضحةجميع القوانين الم التقويمتتبع مسابقة 
 :التالية واالستثناءاتذلك، تطبق القوانين اإلضافية  إلى

 سبع دقائق. خمس الى ما بينخطبة تتراوح مدتها دء بالمسابقة سيتم تقديم بال عند .1

حدى الخطب المنفذة إو أ العالمية الخطابةمسابقة ي حدى الخطب المشاركة فإالخطبة  هذهتكون  .أ
 دليل المتواصل المتمكن.ضمن خطب 

 .ختيارهمامن أو وسائل ي مواد أ استخدامب على الخطبة همملحوظات إعدادحق للمتسابقين ي .ب

ة نديأ أحدعضو ينتمي إلى يب الهدف الخطكون ي ال بأن وصى، في كل مستويات المسابقة،ي .ج
 المتسابقين.

 يب.اسم الخط –عنوان الخطبة  –عنوان الخطبة  –الخطيب  كالتالي: اسمسيتم تقديم هذا الخطيب  .د

المحكم الفاصل المصوتين والمحكمين للمتسابقين وهدافها أوع الخطبة ومشر اسميحظر ذكر  .ه
 لجمهور. او
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ي أ تخداماسبهم تقويمويمنحون خمس دقائق لتحضير  ،سيغادر المتسابقون مكان المسابقةالخطبة  نتهاءاعند  .2
 .اختيارهمن مواد م

 لتحضير وباإلشراف على المتسابقينالوقت المخصص  بضبط مراسم المسابقةمين أيقوم  .أ
 .ماتهميتقو

فس في ن همتقويمفيمكن تحضير  ،مكان المسابقةمغادرة من تسابقين الم استطاعةعدم  ةفي حال .ب
 .مراسم المسابقةمين أشراف إالمكان تحت 

 غير تمنحهم ميزة المسابقة أثناء أخرى أجهزة أي أو رقمية أجهزة استخدام للمتسابقين يجوز ال .ج
 .عادلة

يما عدا المتسابق ف، ن بالكتابةللمتسابقي يسمح أاليجب  ،التقويمصصة لتحضير ئق الخمس المخادقال نتهاءاعند  .3
ن مراسم ميأل اتتقويممن  ما كتبوه بتسليميقوم باقي المتسابقون و، ومأول مقك ستدعاؤهاالذي سيتم  ،ولاأل

 .هتقويمليقدم  هعند استدعائ كل متسابقل التقويم مواد عادةإن يتم أعلى  ،المسابقة

ختلف الحظ أن عملية تقديم المتسابق ت .مرتين سماال عالنإابقة بتقديم المتسابقين عن طريق المس فيقوم عري .4
لى حتوي عتال  التقويمذلك ألن خطب عنوان الخطبة، االسم و ان الخطبة،االسم، عنو من تقديم هنا عن المعتاد

  عنوان.

 الفكاهية الخطابة مسابقة قوانين

 سابقات الخطابةملجميع عامة القوانين الميع القوانين المدرجة في هذا الدليل في قسم الفكاهية ج الخطابةتتبع مسابقة 
 :واالستثنائية التاليةذلك، تطبق القوانين اإلضافية  وباإلضافة إلى. توستماسترزفي 

ير غ ةلغ اماستخدن يتحاشى أالخطيب  وعلى ،الفكاهية الخطابةفي مسابقة  موضوعال اختيارللمتسابق حق في  .1
 .ةأو مواد غير الئققصص  استخدامو أ ئقةال

 من النكت ةن سلسلكون تأال  ة(وخاتم صلب الموضوع)مقدمه، و الخطبة على موضوع تحتويأن  يجب .2
 . ةالمقتبسالمتفرقة و

 االرتجالية الخطابةقوانين مسابقة 

سابقات ملجميع عامة القوانين اللقوانين المدرجة في هذا الدليل في قسم جميع ا رتجاليةاال الخطابةتتبع مسابقة 
 :واالستثنائية التاليةذلك، تطبق القوانين اإلضافية  وباإلضافة إلى. توستماسترزفي  الخطابة

 والذي يجب أن يكون موضوعاً عاماُ.، السؤال أو الموضوع المتسابقون نفس جميع لقىيت .1
 إلى يؤدي ويجب أن ،معلومات تفصيلية معرفة يتطلب وأال ،الموضوع معقوالً  والسؤال أ يجب أن يكون طول .2

 .ما نتيجةإلى توصل أن يأو  المتسابق بداء رأيإ
 مسبقة عن موضوع المسابقة، إال حين يقدمهم رئيس المسابقة. علومةمأي  ونمتسابقيتلقى ال أاليجب  .3
 .عادلة غير تمنحهم ميزة المسابقة أثناء أخرى أجهزة أي أو رقمية أجهزة استخدام للمتسابقين يجوز ال .4
في المكان  . يبقى المتسابقونكان المسابقة عدا المتسابق األولعندما تبدأ المسابقة، على كل المتسابقين مغادرة م .5

 المخصص لهم بإشراف أمين المراسم.
 سم المتسابق.اوضوع، ثم السؤال أو الموضوع، ثم سمه، ثم السؤال أو الماقدم المتسابق بإذاعة  .6
  نهاية خطبة كل متسابق، يدعى المتسابق التالي إلى مكان المسابقة. بعد .7
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 رواية القصص الخياليةقوانين مسابقة 

مسابقات جميع لعامة القوانين الجميع القوانين المدرجة في هذا الدليل في قسم  رواية القصص الخياليةتتبع مسابقة 
 :التالية واالستثناءاتذلك، تطبق القوانين اإلضافية  وباإلضافة إلى. توستماسترزفي  الخطابة

 ا وغير واقعية وأن يكون لها حبكة.يجب أن تتصف الخطبة بطبيعة مبالغة فيه .1

 .مواد المساعدة لتوضيحها أو دعمهاالفكاهة أو ال استخداميمكن  .2

 

 المسجلة الخطابةقوانين مسابقة 

ة العالمي الخطابةالمشاركة في مسابقة  والقطاعات المشروطة قطاعاتلل تابعةندية الغير يحق ألعضاء األ .1
 . يجب أن يكون التسجيل باللغة االنجليزية.بالفيديو المسجلة

 العالمية. الخطابةمن قوانين  تطبيقهيتبع ما يمكن  .2

ع أو نصف نهائية لهذه المسابقة وال توجد أو القطا قسمستوى المنطقة أو الال توجد مسابقة على م .أ
 التنقل.عن السفر و تعويضات

للمشاركة في المسابقة، يعقد النادي المسابقة ثم يرسل التسجيل الصوتي على شريط أو قرص مضغوط  .ب
 للخطبة الفائزة.

 سجيل الشريط حسب اإلجراءات التالية:يتم ت ويجب أنيسمح لكل نادي أن يرسل خطبة مسجلة واحدة فقط.  .3

أي وسيلة لتسجيل الخطبة أمام الجمهور، ولكن يجب أن ترسل جميع المشاركات  استخداميمكنك  .أ
 ماتوقرص المعلوعلى شريط أو قرص مضغوط صوتي. أما التسجيل المرئي،  المقر الرئيسيإلى 

لن يتم قبول أي خطبة قد عمل  الوسائط غير مقبول. وغيرها من (م بي ثريأ)وتقنية المضغوط، 
 لها مونتاجاً.

 العالمية.  الخطابةت للخطبة جيدا لتتوافق مع متطلبات قوانين وق    .ب

رفق أمي إليه ورقم النادي الذي ينتسم المتسابق واعلى الغالف و وح على ظهر الشريطل بوضسج    .ج
 (.1183 المادة) األهلية واألصالة للخطيبشهادة مع الشريط 

في أو قبل الخامسة مساء توقيت المحيط الهادي،  المقر الرئيسيإلى  الشريط المسجل صليجب أن ي .د
 مارس ليكون مؤهال للمنافسة. 31في 
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 بمهام مسابقات الخطابة ائم التدقيققو
 هذه التدقيق استخدام قوائم فإن لذا .ترافيةاح بطريقة تقام أن ويجب ودقة بعناية الخطابة لمسابقات التخطيط يجب
 .بشدة يوصى به لكن مطلوبًا ليس

 رئيس المسابقة بمهام دقيققائمة ت

 إعالمي رنامجتنفذ بوالصوتيات، تجهز ترتيبات القاعة ووالمسابقة، التخطيط لميزانية  ى رئيس المسابقةيجب عل
د من أن جميع تأكي. يجب أن في حينها تأكد من أن كل الفواتير المتعلقة بالمسابقة قد سددتالمسابقة، وقبل وبعد ال

الصوتية  جهزةوأن األ .المسابقة إجراءاتو حكامأابقة وأنهم يعرفون قوانين والمتسابقين مأهلين للتنافس في المس
قد  األصواتأن بطاقات و مهامهم.راجعوا قد  واتاألصعدادي ين، وموقتوأن المحكمين، وال .جيداً  والمرئية تعمل

نجازهم. ربما إفيه بأنفسهم و لالفتخار على مستوى يدعوهم في حفلأن الجوائز قد قدمت للفائزين و بدقة. أحصيت
 تحقق.د نفذ وق شيءي أن تتأكد من أن كل ولكن تبقى مسئوليتك ف .تنفيذ هذه المهماتلمساعدتك في  تكون معك لجنة

توستماستر المسابقة لتولي أي مهمة مدرجة في قائمة أعمال رئيس المسابقة.  بتعيينأن يقوم يس المسابقة رئيمكن ل
لذلك فال و ."رئيس المسابقةكلمة "يجب أن تعتبر مرادفة ل وفي مثل هذه الحاالت فعبارة "توستماستر المسابقة"

 ات التي يرأسونها.يحق لرئيس المسابقة أو توستماستر المسابقة التنافس في المسابق

 اإلعداد

ديدة صاريف عم االعتبارتذكر أن تتساوي المصاريف مع المدخول. ضع في عين حدد ميزانية المسابقة، و .1
 المتفرقات األخرى.الدروع للفائزين، الشهادات، والضيافة، مثل إيجار القاعة، و

ع رسوم دخول المسابقة. ملحوظة: إن فرضت رسوم لدخول المسابقة فيجب أن يعفى المتسابقون من دف
 يدفع المتسابق رسوم الدخول من أجل أن يتسابق.  أال  ويحب 

 .المناسب توستماسترزول ؤق مع مسنس  و المسابقةمكان ود تاريخ حد .2

 المسابقة. وطباعة جدولإعداد  .3

 .مناسبةال والتموين والخدمات لهذات مدادانسق اإل .4

 .المقر الرئيسيطلب الدروع للفائزين من اقين، وفي المسابقة لكل المتساب أطلب شهادات المشاركة .5
لمقر االجوائز التي لم تشترى من على  "العالمية توستماسترز"شعار  كلمة أو استخداميعتبر )ملحوظة: 

 مخالفة للعالمة التجارية المسجلة(. الرئيسي

ً على الموقع اإلمسابقات  مواد تتوفر .6 روني لكتتوستماسترز العالمية للخطابة للتنزيل مجانا
www.toastmasters.org: 

 (1183 المادة) للخطيب واألصالة األهلية شهادة 

  (1175 المادة) الخطابة مسابقات في للموقت والتعليمات الوقت تسجيلنموذج 

 للمحكم التصويت وبطاقة التحكيم دليل  

  (1176 المادة) عد األصواتنموذج 

 فاصلبطاقة التصويت للمحكم ال  

 (1189 المادة) الخطابة لمتسابقي الذاتية يرةالس معلومات نموذج 
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  محكمين.ال رئيس في هذا الدليل إلجراءات اختيار قسم األحقية . راجعالمحكمين رئيس اختر .7

تماع االجعن تاريخ ومكان ووقت المسابقة والمسئولين في المسابقة دوار وصحاب األأقم بتذكير جميع  .8
 قبل مسابقة النادي( نمثالً، أسبوعي طهم وقتاً كافياً،التحضيري للمسابقة. )أع

ستة  ي للمسابقة قبل أسبوعين إلىاالجتماع التحضيرالمتسابقين عن تاريخ ومكان ووقت المسابقة و أخطر .9
حتوي تسابق في ذلك الوقت. تم معلومات لكلمن ال مجموعة. أرسل عبر البريد سابيع قبل مسابقة الناديأ
 على التالي: مجموعةال

 (1171)دليل رقم  الخطابة ابقةمس قوانين دليل 

 (1189 المادة) الخطابة لمتسابقي الذاتية السيرة معلومات نموذج 

 (1183 المادة) للخطيب واألصالة األهلية شهادة 

 .ارير اخبارية عن المسابقةبإرسال تق عالموسائل اإلأعلن عن المسابقة في  .10

المتسابقين  رأخب، ثم المسابقةالبدء بقبل  بقةتأكد من أحقية مشاركة كل متسابق طبقاً لقوانين المسا .11
خدمات  فريق وللتأكد من أحقية المتسابق تواصل مع مر.حقيتهم في المشاركة، إن لزم األأعن عدم 
 . speechcontests@toastmasters.orgعبر البريد اإللكتروني:  المقر الرئيسيفي  األعضاء

 اإلعدادي للمتسابقين االجتماع

 . سمائهمأالمتسابقين وطريقة نطق  تأكد من حضور جميع .1

ً  ملحوظة: ستقوم  .مع كل متسابق في نهاية المسابقة بعقد مقابالت غير رسمية أيضا

 راجع قوانين المسابقة مع المتسابقين. .2

 يعد النموذج هذا على توقيعهم بأن المتسابقين ذك ر. (1183 المادة) للخطيب واألصالة األهلية شهادةراجع  .3
 .واألصالة باألهلية المتعلقة القوانين قرأوا وفهموا قد أنهمب منهم اً إقرار

 راجع قوانين التوقيت مع التسابقين. .4

أن  . يجبالصوتيات، الخنارة، ن المسابقة، كالمنصة، المنبر، اإلوض ح منطقة التحدث المسموح بها في مكا .5
 قبل المسابقة. جهاز مكبر الصوتيحصل جميع المتسابقين على فرصة اختبار 

 .م بعمل قرعة لتحديد ترتيب المتسابقينق .6
 

 أثناء المسابقة

 أخبر الجمهور:و المسابقة بمقدمة مختصرة فتتحا .1

 المحكمين. رئيسقوانين المسابقة مع المتسابقين و تراجع بأنك قد 

 التوقيت.تحدث المسموح بها وسابقين عن منطقة التالم تأخبرقد  بأنك 

 اء الخطبة.أثن الفوتوغرافي التصويرب ال يسمج أنه 

 قدم كل متسابق: .2

 كان و مأتذكر اسم أن موضوع خطبته، أو عن تتحدث أو  كان بأي تعليقمتسابق  لى أيع علقال ت
 النادي الذي ينتمي إليه أو مكان إقامته.
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  وضوح.بتأني و نطق اسمهاو كل متسابققم بتقديم 

ي تلك ف. وبطاقة التصويت ملواأن يك المصوتين نتهاء المتسابقين من خطبهم، أطلب من المحكميناعند  .3
 يسرئ، كما سيقوم المصوتين كمينبجمع بطاقات التصويت من المح األصوات، سيقوم عداداي ثناءاأل

. اصلفيت المحكم الصوجمع بطاقة تسيقوم بذلك كتوقيت المسابقة ومراجعته و جمع نموذجب المحكمين
 صواتاألعدادي المحكمين و رئيسة، يقوم قنموذج توقيت المسابدما يتم جمع كل بطاقات التصويت وعنو

 . األصواتبالتوجه إلى غرفة عد 

 ريةس نموذج توقيت المسابقةو ،عد األصواتنموذج بطاقة التصويت للمحكم، ودليل و عتبر نموذجت. 

 قوم بإتالفهاالمحكمين لي رئيسنماذج لسلم جميع ال. 

 اعتهم الحضور في المستوى التالي.من ينوبهم في حال عدم استطوأسماء الفائزين قائمة ب احتفظ 

بجمع النقاط، سيقوم رئيس المسابقة بإجراء مقابلة سريعة مع كل  األصواتفي الوقت الذي يقوم عدادي  .4
 .متسابق
 كر اسم اذتائج، قدم المتسابقين مرة أخرى وبجدولة الن األصواتعندما يقوم عدادي في نهاية المسابقة و

راء جإليه، ثم قدم له شهادة المشاركة في المسابقة. ربما تقوم بإ ونتمالذي ين قسمالوالمنطقة و النادي
 نموذج المعلومات الشخصية للمتسابق. استخدامذلك بمقابلة سريعة مع المتسابق و

 المحكمين. رئيسعندما تنتهي من المقابالت، استلم النتائج من  .5

ي أي احتجاج على أ سجل. يسابقينوالمتتعامل مع أي احتجاج. يقتصر تقديم االحتجاج على المحكمين  .6
يجب أن  .فائزين في المسابقات وبدائلهمالمحكمين قبل إعالن ال رئيسرئيس المسابقات أو  عندمتسابق 

دم ع مسابقة سواء كان ذلك بسبب عدم أحقيته أوفي ال أهليتهيخبر رئيس المسابقة المتسابق في حال عدم 
عطى يجب أن يالمتسابق بسبب األصالة،  ل اتخاذ قرار خروجقب. قبل إعالن نهاية االجتماع أصالة خطبته

 جب أنيلكي يتخذ قرار خروج المتسابق من المسابقة و لرد على المحكمين المصوتين.لالمتسابق الفرصة 
سبب عدم ب المتسابقإن يقرر خروج . يستطيع رئيس المسابقة المصوتين نيتم تصويت أغلبية المحكمي

 .مشاركة في المسابقةئه لشروط أحقية الاستيفا

ب تجاوز عن المنافسة بسبقبل إعالن النتائج، يجب أن يعلن رئيس المسابقة عن أي حالة تنحية أي متسابق  .7
المحكمين أن يناقش أمر تجاوز الوقت في لقاء شخصي  رئيسذكر اسم المتسابق. يمكن ل دونلكن الوقت، و

 مع ذلك المتسابق.

 نجاح المسابقة.من ساهم في ا كلفي الختام، اشكر و .8

 بعد المسابقة

د رئيس المحكمين .1 حتى يتمكن من تعبئة نموذج إشعار  المتسابقين بكل الخاصة االتصال معلوماتب زو 
رئيس ل قد سلم هذا النموذج رئيس المحكمين. تأكد من أن (1182بقائمة الفائزين في المسابقات )المادة 

فائزين على مستوى القطاع في مسابقة الخطبة لل وذلكمسابقات المستوى التالي أو للمركز الرئيسي 
 العالمية.

ً خإ أرسل تقريراً  .2 شركة في العالم في المجتمع ون أمكن إلى اإلالصور إعن الفائزين في المسابقة و باريا
 ن.والتي ينتمي إليها الفائز

 سدد جميع الفواتير في الحال. .3
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 المحكمين رئيس بمهام تدقيق قائمة

 قبل المسابقة

 .سري   فاصلمحكم ين، وموقتوالصوات، ألاعدادي و، المصوتين محكمينال وأرشد عين .1

 المادة) عد األصواتأعطهم نموذج صوات وأللعد اين ، عين ثالثة عداداألصواتلعدادي  رئيسك اعمل .2
1176.) 

 لتدريبية علىشجع جميع المسئولين في المسابقة بمشاهدة دورة المسابقات ا .3
www.toasmasters.org/tlc. 

ً  اعقد .4 ً إ اجتماعا  .األصواتعدادي ين وموقتوالالمصوتين للمحكمين  عداديا

 عدادي للمحكميناالجتماع اإل بمهام تدقيققائمة 

 :مصوت النماذج التالية لكل محكموراق ووزع األ .1

 .المتسابقيندور قائمة بترتيب  .أ

 .للمحكم التصويت وبطاقة التحكيم دليلنموذج  .ب

 .(1171)دليل رقم  الخطابة مسابقة قوانين دليل .ج

 (.1170 المادةشهادة أحقية وميثاق أخالقيات التحكيم للمحكم ) .د

تى ح ذلكلمسابقة ول ةالمخصصمن المنطقة المحددة ويجلسوا بالقرب ل المصوتين لمسابقةا وجه محكمي .2
 ج أو تعطل أجهزة مكبر الصوت.في حال حدوث أي إزعاج من الخار يتمكنوا من سماع المتسابقين

المحددة  منطقةال( و1172 المادة) العالمية الخطابة مسابقة في للمحكم التصويت وبطاقة التحكيم دليلراجع  .3
 المخصصة للحديث في المسابقة.و

ً  اعقد .4 ً  اجتماعا  (.1176 المادة) عد األصواتمراجعة نموذج لشرح و األصواتلعدادي  إعداديا

 (.1175 المادة) الخطابة مسابقات في للموقت والتعليمات الوقت تسجيلموذج ين نموقتالراجع مع  .5

 ين.موقتوف ر ساعة التوقيت لل .6

 مر.شارة بالوقت إن لزم األلة اإلآ استخدامطريقة  ينموقتواشرح للناقش  .7

 ثناء المسابقةأ

 .ن الموقتينم (1175 المادة) الخطابة مسابقات في للموقت والتعليمات الوقت تسجيلنموذج  تسل م .1

 .فاصلبطاقة التصويت للمحكم الم نموذج دليل وتسل   .2

 أي محكم أو متسابق بخصوص أحقية المشاركة أو أصالة الخطبة.أي احتجاج يرفعه  عالج أمرتعامل و .3

 مرتين للتأكد من دقة العد. عد األصوات. األصواتأشرف على عملية عد  .4

 المتسابقين. وضعوضح تسابقين لرئيس المسابقة تقدم قائمة بأسماء الم .5
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 لمتسابقينبمهام ا تدقيققائمة 

ً ف رواية القصص الخياليةالعالمية، الفكاهية، و الخطابةبالنسبة لمسابقات  .1 ك وجهز لخطبت اختر موضوعا
 صيلة بوجه عام.أخطبتك التي ستكون 

 عداد قبل المسابقة.حضر اجتماع اإلا .2

 أثناء المسابقة. ي مواد أو أدوات أو وسائل مرئية ستستخدمهاس المسابقة عن أرئي بل غ .3

فبتوقيعك على هذا النموذج فأنت تقرُّ بأنك  (.1183 المادة) للخطيب واألصالة األهلية شهادةوذج نم راجع .4
 قد قرأت وفهمت القوانين المتعلقة باألهلية واألصالة.

 لمسابقة.لمكان المحدد والمخصص احضر فقرة التدرب على الخطبة والحظ ال .5

 أثناء المسابقة

قدمك رئيس المسابقة، قم بإعداد وتجهيز وسائلك المرئية. ربما يجدر بك قبل أن يفي أثناء دقيقة الصمت و .1
 ة.في المسابق مسؤول آخريات رئيس المسابقة أو أي حضار من يساعدك في ذلك، فليست هذه من مسئولإ

 .طبتكإلقاء خبدأ بالمسابقة ول ير مباشرة إلى المنطقة المحددة والمخصصةسبعد أن يتم تقديمك، تابع ال .2

 بتكخط اخاتمابدأ بالخالصة وإذا رأيت اإلشارة الحمراء، فات الوقت باستمرار خالل خطبتك. وراقب إشار .3
 إن لم تنتهي من الخطبة بعد.حتى و

بك من وسائل مرئية من المنطقة تنتهي من الخطبة، عليك بإزالة كل المواد الخاصة  وبعد أنمباشرة  .4
يساعدك في ذلك، فليست هذه  في المسابقة. ربما يجدر بك احضار من والخاصة بالحديثالمطقة المحددة 

 في المسابقة. مسؤول آخر يات رئيس المسابقة أو أيولؤمن مس
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 مواد مسابقات توستماسترز

للطلب سواء كانت مادة ورقية أو إلكترونية مجانية على  وستماسترزتتتوفر مواد مسابقات 
www.toastmasters.org/speechcontestkits. 

 

 لجميع المسابقات 

 (1171 المادة)         الخطابة مسابقة قوانين دليل

 (1170 المادة)      ت التحكيم للمحكم شهادة أحقية وميثاق أخالقيا

 (1183 المادة)         للخطيب واألصالة األهلية شهادة

 (1175 المادة)     الخطابة مسابقات في للموقت والتعليمات الوقت تسجيلنموذج 

 (1176 المادة)          عد األصواتنموذج 

 (1189 المادة)       الخطابة لمتسابقي الذاتية السيرة معلومات

 (1182 المادة)       المسابقاتإشعار بقائمة الفائزين في 

 العالمية الخطابةمسابقة 

 (1172 المادة)    العالمية الخطابة مسابقة في للمحكم التصويت وبطاقة التحكيم دليل

 (1188 المادة)   العالمية الخطابة مسابقة في فاصلبطاقة التصويت للمحكم الو التحكيم دليل

 التقويممسابقة 

 (1179 المادة)     في مسابقة التقويم وبطاقة التصويت للمحكم دليل التحكيم

 (A1179 المادة)    الفاصل في مسابقة التقويم وبطاقة التصويت للمحكم دليل التحكيم

 الفكاهية الخطابةمسابقة 

 (1191 المادة)    في مسابقة الخطابة الفكاهية وبطاقة التصويت للمحكم دليل التحكيم

 (A1191 المادة)   الفاصل في مسابقة الخطابة الفكاهية وبطاقة التصويت للمحكم دليل التحكيم

 االرتجالية الخطابةمسابقة 

 (1180 المادة)   في مسابقة الخطابة االرتجالية وبطاقة التصويت للمحكم دليل التحكيم

 (A1180 المادة)  االرتجاليةالفاصل في مسابقة الخطابة  وبطاقة التصويت للمحكم دليل التحكيم

 رواية القصص الخياليةمسابقة 

 (1181 المادة)   في مسابقة رواية القصص الخيالية وبطاقة التصويت للمحكم دليل التحكيم

 (A1181 المادة)  الفاصل في مسابقة رواية القصص الخيالية وبطاقة التصويت للمحكم دليل التحكيم
  

http://www.toastmasters.org/speechcontestkits
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 إضافية موارد

 

 الخطابة مسابقات حول متكررة وأجوبة أسئلة

www.toastmasters.org/speechcontestFAQ 

 الخطابة مسابقة وحدةتوستماسترز للتواصل التعليمي: 

www.toastmasters.org/speechcontestmodule 

 العالمية الخطابة في العالم أبطال

www.toastmasters.org/worldchamps 

  6.0 الخطابة مسابقات سياسة

Documents-Central/Governing-www.toastmasters.org/Leadership 
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